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Motie ziekenhuiszor~

De raad van de gemeente Doetinchem digitaal bijeen op 28 mei 2020;

Overwegende dat:
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- De ziekenhuiszorg in de West-Achterhoek vanuit het Slingeland Ziekenhuis wordt verzorgd
voor circa 160.000 inwoners;

- Het Slingeland Ziekenhuis goed functioneert, zowel qua financien, zorgkwaliteit als
clienttevredenheid;

- Bij de discussie over ziekenhuiszorg het belang van de patient centraal moet staan;
- Gesprekken over ziekenhuiszorg moeten plaatsvinden op basis van objectieve feiten en

relevante informatie;
- Reeds Binds jaren gewerkt wordt aan de realisatie van een toekomstbestendig ziekenhuis;
- Uit onderzoek is gebleken dat nieuwbouw de beste optie is en inmiddels noodzakelijk is om

de ziekenhuiszorg voor de West-Achterhoek to borgen;

Constaterende dat:
- De planologische procedure voor de realisatie van nieuwbouw aan de A18 in Doetinchem ten

finale is afgerond;
- De financiering voor de nieuwbouw van het ziekenhuis en de exploitatielasten gedekt waren

vanuit de beschikbare budgetten van het Slingeland Ziekenhuis;
- Daarmee in beginsel realisatie van de nieuwbouw niets in de weg stond.

Voorts constaterende dat:
Er sprake is van grote bestuurlijke discontinu'iteit en om die reden de Inspectie
Gezondheidszorg Santiz onder verscherpt toezicht heeft geplaatst;
De burgemeesters in de betrokken negen gemeenten de Minister voor Gezondheidszorg
gevraagd hebben to intervenieren en de verkenner is aangewezen die de rust moet
terugbrengen en een helder perspectief moet schetsen voor de toekomst van de
ziekenhuiszorg in de Achterhoek;
De realisatie van de nieuwbouw ongewenste vertraging heeft opgelopen en hiermee de
goede ziekenhuiszorg in de Achterhoek niet gediend is;



Roept alle betrokkenen op:
- om op korte termijn, binnen 4 maanden, een gezamenlijke heldere regiovisie to schetsen

voor de toekomst van de ziekenhuiszorg in de Achterhoek. Waarbij tevens invulling wordt
gegeven aan de gewenste innovatieve en technologische ontwikkelingen, een
toekomstbestendige zorg, rekening houdend met de vergrijzing en ontgroening, aantrekkelijk
werkgeverschap en de noodzaak tot samenwerking in de regio.

- De verkenner van de Minister maximaal to ondersteunen in zijn werkzaamheden en zich
hieraan to committeren omwille van de toekomst van de ziekenhuiszorg in de Achterhoek.

Roept het college op:
- Het bestuur van het Slingeland ziekenhuis daarna to verzoeken op de kortst mogelijke

termijn een vergunningsaanvraag to doen voor een passende nieuwbouw van het Slingeland
Ziekenhuis binnen de planologische mogelijkheden.

Spreekt tenslotte uit dat de nieuwbouw van het ziekenhuis voor de West-Achterhoek van het grootst
mogelijke belang is voor de toekomst van de zorg in de Achterhoek .

En gaat over tot de orde van de dag.


